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MEMÓRIA DA REUNIÃO INAUGURAL PARA O MANDATO 2021 

Data: 16/12/20 - Quarta-feira 

Horário: 14h38 às 16h15 min 

Local: Plataforma Zoom (reunião online) 

 
1. Eleições para Presidente e Vice-Presidente, nos termos do art.7º da Resolução nº01, 

de 26 de setembro de 2018. 
2. Definição das datas das reuniões ordinárias de acordo com o art.20 Resolução nº01, 

de 26 de setembro de 2018 e do Decreto n. 36.307/2015. 
3. Avisos Finais. 

 

Reunião presidida: Cícero Roberto de Melo – Agenda 21, Vice-presidente do CTCS, e 

coordenada por Loyane Corrêa Martins – Secretária Executiva do Conselho de 

Transparência e Controle Social - CTCS. 

Ouvintes: 

Ana Luiza Noronha da Cunha 

Carolina Galdino Soares 

Hostílio Ribeiro Dos Santos Neto 

Paulo Wanderson Moreira Martins 

Marcos Vinicius dos Santos Rodrigues 

Felipe da Silva Fonseca 

  ENTIDADE REPRESENTANTE 16/12/2020 

1 
Associação 
Brasiliense de 
Imprensa - ABI 

Titular Carlos Augusto Santos Assumpção  P 

Suplente  Wanderval Calaça de Mendonça  - 

2 Agenda 21 
Titular Cícero Roberto de Melo  P 

Suplente José Ferreira Simões  P 

3 
Conselho Regional 
de Economia do DF 
- CORECON 

Titular Jucemar José Imperatori P 

Suplente Maria Cristina de Araújo - 

4 
Conselho Regional 
de Contabilidade - 
CRC 

Titular Bruno Chaves da Silva P 

Suplente Paulo César de Melo Mendes P 

5 DF em Movimento Titular Guilherme Alves Carvalho P 
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Suplente - - 

6 
Federação da 
Agricultura do DF - 
FAPE 

Titular Sandra Moreira Padilha Vitoriano  - 

Suplente  - 

7 
Federação da 
Agricultura do DF - 
FAPE 

Titular Carlos Alberto de Oliveira Quaresma - 

Suplente  - 

8 
Federação de 
comércio do DF - 
FECOMÉRCIO 

Titular Célio Ferreira de Paiva P 

Suplente -  

9 
Federação das 
Indústrias do DF - 
FIBRA 

Titular - - 

Suplente Leila Daniella Rodrigues Ferreira P 

10 
Instituto de 
Fiscalização e 
Controle - IFC 

Titular Laura Karoliny Nogueira P 

Suplente Calebe de Mello Cerqueira - 

11 
Ordem dos 
Advogados do 
Brasil - OAB – DF 

Titular Thiago Holanda Barbosa P 

Suplente Elise Eleonore de Brites P 

12 
Observatório Social 
de Brasília - OS 
Brasília 

Titular Luis Fernando Ferreira Costa P 

Suplente Flávia Lemos Sampaio Xavier P 

 

PRESENTE (P) 10 

Faltas Injustificadas (FI) 1 

Faltas Justificadas (FJ) 0 

 

Observação: as presenças são contabilizadas por instituição. 

Reunião e encaminhamentos 

Apresentação dos conselheiros 

Primeiramente houve a apresentação dos representantes do conselho, visto 

que a gestão está sendo renovada e muitos dos conselheiros ainda não se conheciam.  

Informes do Controlador 

O Controlador Geral do Distrito Federal, Paulo Martins, se apresentou e saúda 

a todos os representantes do Conselho de Transparência e Controle Social. Também 

reforça os compromissos de ouvir e de fortalecer o conselho na próxima gestão. 

Paulo Martins também anunciou que haverá um cargo dentro da Controladoria 

responsável pela secretaria do Conselho, fortalecendo o compromisso que o 
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Controlador tem com o CTCS. No final de sua fala, ele mais uma vez se colocou a 

disposição de todos os membros.  

Eleições para Presidente e Vice-Presidente 

A secretária Loyane Corrêa abriu a primeira pauta onde os conselheiros 

Guilherme Alves Carvalho – DF em Movimento – a conselheira Laura Karolyni – IFC – 

e o conselheiro e vice-presidente da atual gestão, Cícero de Melo – Agenda 21- , se 

candidataram à presidência da próxima gestão.  

Hostílio Neto, substituto da Subcontroladora, relembrou que segundo o 

regimento, a eleição do vice-presidente será definida de acordo com o 2º maior 

número de votos. Ou seja, todos os conselheiros precisam se candidatar à presidência 

e o 2º colocado será eleito como vice-presidente. 

Flavia Xavier – suplente do Observatório de Brasília - relembra que o voto é 

de apenas 1 por instituição. 

O Conselheiro Paulo Mendes – CRC - pediu para que os conselheiros 

apresentem suas propostas. 

Laura Karoliny é diretora financeira do IFC, professora de finanças públicas e 

propõe uma maior atividade e efetividade do conselho já que os requerimentos e as 

respostas solicitadas a entidades públicas não foram eficazes e não trouxeram 

transparência para a população, que é o objetivo do Conselho. Além disso pretende 

reforçar a atuação do CTCS, já que o próprio e também outros conselhos estão 

passando por um momento de fragilidade. 

Guilherme Alves é membro do DF em Movimento e propõe popularizar os 

conceitos de transparência e controle social e que a representação da sociedade 

também se amplie com a abertura de um formulário que visa a maior participação da 

população. Além disso propõe que os primeiros meses sejam um momento de escuta 

da sociedade. Outra proposta do conselheiro é convidar pelo menos um secretário, 

principalmente de saúde, por mês para acompanhar a transparência processo do 

plano de vacinação e de outros setores também. 

Cícero de Melo é membro da Agenda 21, professor e atualmente atua na 

Secretaria de Economia do DF e também como educador fiscal. É sócio fundador do 

Observatório Social e atualmente atua como vice-presidente no CTCS. Propõe uma 

transformação profunda nos aspectos normativos e na organização interna. Propõe 

traçar um plano para que o conselho consiga melhorar e fortalecer a atuação do 

conselho. 
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1º turno da votação 

Laura Karoliny Nogueira (IFC) – 2 votos 

FECOMERCIO 

IFC 

Guilherme Alves Carvalho (DF em Movimento) – 3 votos 

CRC 

DF em Movimento 

OSB 

Cícero de Melo (Agenda 21) – 5 votos 

Agenda 21  

ABI 

CORECON 

FIBRA 

OAB 

Como o número de votos não foi o suficiente para atingir a maioria absoluta, foi acordado 

que haveria um 2º turno de votação com os conselheiros mais votados 

2º turno da votação: 

Cícero de Melo (Agenda 21) – 6 votos 

Agenda 21  

ABI 

CORECON 

FIBRA 

OAB 

FECOMERCIO 
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Guilherme Alves Carvalho (DF em Movimento) – 4 votos 

CRC 

DF em Movimento 

IFC 

OSB 

 

A secretaria anuncia que fica eleito para o cargo de presidente o conselheiro Cícero 

de Melo e de Vice-Presidente o conselheiro Guilherme Alves. 

Definição das datas das reuniões do conselho no ano de 2021 

O conselheiro Jucemar Imperatori – CORECON – relembra que as reuniões 

obrigatórias são bimestrais. Por causa das demandas do conselho foi estipulado que essas 

reuniões seriam intercaladas com encontros extraordinários. 

A 1ª quarta-feira do mês segue sendo a data estipulada para as reuniões do CTCS. 

Luiz Fernando do Observatório Social de Brasília sugere que os meses de números 

impares sejam as reuniões ordinárias e os meses pares como extraordinárias. 

Jucemar Imperatori pediu para alterar apenas a 1ª reunião ordinária para ser na 2ª 

quarta-feira do mês. Não houve nenhuma objeção por parte dos conselheiros. 

Ficam estipuladas as seguintes datas para as reuniões do CTCS: 

1ª reunião ordinária – 13/01/2020 

1ª reunião extraordinária – 03/02/2020 

2ª reunião ordinária – 03/03/2020 

2ª reunião extraordinária – 07/04/2020 

3ª reunião ordinária – 05/05/2020 

3ª reunião extraordinária – 02/06/2020 

4ª reunião ordinária – 07/07/2020 

4ª reunião extraordinária – 04/08/2020 

5ª reunião ordinária – 01/09/2020 

5ª reunião extraordinária – 06/10/2020 
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6ª reunião ordinária – 03/11/2020 

6ª reunião extraordinária – 01/12/2020 

 

Informes Flavia Xavier 

Devido a pandemia houve pouco espaço para trazer as demandas da sociedade e a 

conselheira trouxe 2 pautas para serem discutidas nas próximas reuniões; 

O primeiro ponto é a denúncia de falta de equipamento para o tratamento de retina 

no Hospital de Base. Profissionais de saúde, principalmente oftalmologistas, procuraram o 

Observatório Social atrás de apoio para que haja uma transparência quanto à devolução sem 

substituição do equipamento que trata de retinas. Com isso, o hospital não tem executado 

nenhum procedimento de tratamento de retinas e tem encaminhado os pacientes para a 

rede privada em sistema de convênio com o SUS. O custo desse convênio está em 8 milhões 

de reais e mesmo assim não é suficiente para suprir a demanda de pacientes que precisam 

do procedimento. Já que o GDF não apresentou soluções para esse caso, o Observatório 

Social apresentará uma proposta de requerimento na próxima reunião do CTCS pedindo 

explicações sobre como eles pretendem resolver esse problema e que disponibilizem para a 

sociedade, cumprindo um compromisso com a transparência ativa, os contratos de 

manutenção de equipamentos de saúde vigentes aos convênios e a consulta ao sistema de 

patrimônio público. 

O Observatório Social também vai elaborar uma proposta de requerimento para que 

aconteça mais audiências públicas durante o processo de contratação de transporte público 

do DF. No documento eles também pedirão uma maior divulgação das audiências públicas 

desse processo para que aconteça um maior controle social por parte da sociedade. O 

objetivo do requerimento tamém é de que aconteça uma maior transparência ativa sobre os 

encaminhamentos e posicionamentos do governo e da sociedade que aconteceram nas 

ultimas consultas públicas sobre o assunto.  

Jucemar pede para que entre em pauta uma discussão sobre o complexo 

administrativo que foi construído e que não está sendo utilizado. Com isso, órgãos como a 

Secretaria de Saúde tem alugado prédios com altos custos.  O conselheiro pede 

esclarecimentos sobre os custos de manutenção e de funcionamento do complexo e também 

o custo de alugar um outro prédio para que os órgãos funcionem. Jucemar também pediu 

esclarecimentos sobre qual seria o plano do atual governo para lidar com essa situação. 

Cícero também pontua a importância sobre a pauta trazida por Jucemar, já que nos 

últimos anos houve um aumento expressivo nas despesas de aluguéis do governo 

O conselheiro José Simões também pontuou sobre a falta de transparência quanto 

aos agendamentos de consultas e cirurgias nos hospitais. Isso ocorreu em parte por causa da 

pandemia, mas mesmo assim o conselheiro gostaria de pedir esclarecimentos e mais 
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transparência por parte da Secretaria de Saúde quanto às remarcações e agendamentos de 

consultas e cirurgias. 

O conselheiro Luís Fernando pede para que a controladoria seja mais eficaz quanto 

ao controle preventivo para que as situações cheguem com menos gravidade no conselho. 

Hostílio Neto reafirma que a controladoria está sempre a disposição e propõe uma 

apresentação das competências da controladoria, das secretarias e das coordenações para 

que os conselheiros possam atuar e pedir mais informações para os órgãos corretos dentro 

da controladoria. 

Informes Gerais 

A secretária executiva reforçou a Importância de os conselheiros conhecerem o 

decreto 36.307/2015 e do artigo 14 e 15 do regimento interno. Além disso falou sobre a 

Importância de justificar por escrito a ausência nas reuniões para evitar a perda de mandato. 

O presidente vai trazer uma técnica de planejamento para que o conselho consiga 

organizar melhor suas pautas e sua dinâmica interna. Além disso, pede para que o 

coordenador da SUBTC faça uma apresentação sobre o trabalho da Controladoria Geral. 

Jucemar Imperatori sugeriu que a apresentação da Controladoria Geral seja feita em 

fevereiro, visto que existem 2 pautas extensas já programadas para a 1ª reunião ordinária do 

ano. 

O coordenador Hostílio Neto se compromete fazer essa apresentação na 1ª reunião 

extraordinária, em fevereiro.  

O presidente agradece a presença de todos e encerra a 3ª reunião ordinária do ano 
de 2020 às 16h15min. 
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